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  .ערכי� ד� טו
  ].ה אילו"תוד[? בזה' י ותוס"מה נחלקו רש, "יאמרו בעל פגומה חמשי� בעל שלמה חמשי�"

  

    ?"פגומה"מי זה שבעל   ?"שלמה"מי זה שבעל 
  1י"לרש   שבעל כדרכה*השני   אחד דעלמא

  2'לתוס   שבעל כדרכה*השני    שבעל שלא כדרכה*הראשו, 
  

  
  ?ה"הקבמה ה� עשרה נסיונות שניסו אבותינו ל

  

    הראשו,  השני
  שני� בי�  בירידת� לי� סו�   בעליית� מי� סו�

  שני� במי�  "ויל, הע� "*במרה   "וירב הע� "*ברפידי� 

  שני� במ,  הותירו מהמ, לבוקר  יצאו בשבת ללקוט

  שני� בשליו  "בשבתכ� על סיר הבשר"  "והאספסו� התאוו תאוה"

  שני� במדבר  "ויעשו עגל במדבר"   במדבר פאר,*חטא המרגלי� 

  

  
  :ערכי� ד� ט ו

  ].ה התאוו"תוד[? י קרא בביאור החטא בשליו שני"י ומהר"במה נחלקו רש

  

    ?הא� השליו הראשו, פסק  ?מה היה החטא בשליו שני
  3י"לרש  לא פסק  שהתאו לבשר יותר
  4י קרא"למהר  פסק  שהתאוו שוב לבשר

  
                                                           

דכבר ,  השני חשוב שבועל פגומה�שבאופ� שבאו על אשה שני� אחד שלא כדרכה ואחד כדרכה , י"פירש 1
ה "ד' כ� פירשו בתוס( אחר דעלמא אד�היינו  �על בתולה שלמה בואילו ב, נפגמה בבעילתו של ראשו�

 הראשו� י לא כתב את החילוק בי�"שמזה שרש' ודייקו תוס. חמשי�רק כ נות� " ג,)י" רשבשיטת, אילו
שמע מינה שסובר כשיטתו  , לבי� השני שבעל פגומה,  שהוא בעל שלמה�שבעל בתחלה שלא כדרכה 

ולכ" הראשו� שבא עליה שלא כדרכה אינו , שאי� חיוב קנס אלא בהשרת בתולי�:) ד  עג(בסנהדרי� 
 . משל� קנס בכלל

שכבר , י שבעלה כדרכהובעל פגומה הוא השנ,  הוא הראשו� שבעלה שלא כדרכה�ל שבעל שלמה "ס 2
  .י שג� הבועל שלא כדרכה משל� קנס"והוכיחו לחלוק על רש. נפגמה בבעילתו של ראשו�

ויהי בערב ותעל  ")יג:שמות טז(דכתיב , אחד בזמ� המ�, י� ירד לה� שליוימבואר בפסוקי� שפעמ 3
ולכאורה ". ז שלוי�ויג' ורוח נסע מאת ה ")לא: במדבר יא(ובשליו שני כתוב ". השליו ותכס את המחנה

 ."שהתאוו יותר"י "ולזה תיר# רש. מדוע התאוו שוב, דכיו� שהיה לה� שליו כבר מזמ� ירידת המ�, קשה
  ]. ביקר הער" מה שביאר בזה' ועי[
והחטא היה כמו שחטאו ,  ולכ� התאוו שוב לבשר�פירש שהשליו הראשו� פסק ' י קרא בתוס"מהר 4

  . לח� שהיה לה� להסתפק ב�בשליו ראשו� 
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  .ערכי� ד� ט ו
  ].'לשיטת תוס[ודר� בני ישראל  ציור מפת קריעת י� סו �ה כש� "ד' תוס

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
והק ו המ רוס ק  ', הקו  השחור הע בה מ ראה  את  מהל. בני   ישראל האמיתי לשיטת תוס  .1

  .ב קושיא' מראה את ההו ה אמינא של תוס
והלכו בי� לכיוו,  אורכ ו לצד דרו � בחצי גור ,   , כא, היתה  קריעת י� סו� במקו� צפו, הי � .2

 . צד  שנכנסווי צאו באותו , עגולה
 .לכיו ו, מר ה וא לי�) דרו� מצרי�(כא, עלו ישראל מ, הי � והמשיכו ללכת לצד דרו �  .3
 .וכא,  היתה  חניה  על י� סו�,  מקו� זה הוא  מדבר  סי, .4
 .י"כ פנו  אל א"ו אח, ומ ש� סובבו  לאר/ אדו � ומואב, מקו� זה הוא  אילת ועציו, גב ר .5
 

 


